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Het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen. Op maandag 7 september staat de eerste 

ronde van de interne competitie gepland. Ook in de zomerperiode heeft HSV niet stil gezeten. Op 

17 augustus gaf Fidemeester Stefan Bekker een simultaan en op 24 augustus verzorgden Ton 

Bodaan en Melchior Vesters een schaakquiz. Van beide evenementen treft u een verslag aan. In de 

simultaan slaagden Dick Groenendijk en Ton Bodaan erin de simultaangever een halfje te 

ontfutselen. Beide partijen vindt u in de rubriek  ‘partijen’.   

 

Agenda 

Ma 31 augustus Openingstoernooi 

Ma 7 september Ronde 1 Interne Competitie 

Ma 14 september Ronde 2 Interne Competitie 

Ma 21 september Ronde 3 Interne Competitie 

Ma 28 september Ronde 4 Interne Competitie 

Ma 5 oktober  Algemene Ledenvergadering 

 

Bij het openingstoernooi op 31 augustus zal er op twee borden gespeeld worden met een 

bedenktijd van 15 minuten + 5 seconden increment per zet. Zorg dat je vóór 20 uur aanwezig bent, 

dan kun je meedoen. 

 

Stefan Bekker scoort 85% in simultaan 
Het is de laatste jaren gebruikelijk dat we het nieuwe seizoen beginnen met een simultaan. 

Ook dit jaar was Fidemeester Stefan Bekker bereid gevonden een simultaan te geven. Op 

maandag 17 augustus trof hij 20 tegenstanders aan die van plan waren het de meester 

moeilijk te maken. Onder de deelnemers waren acht leden van HSV, aangevuld met spelers 

van Haeghe Ooievaar en SHTV. Wegens de coronaperikelen werden de tafels in de 

lengterichting geplaatst. Ook zette de simultaangever niet zelf,  maar gaf hij zijn zet 

mondeling door, die daarna door de tegenstander werd uitgevoerd. 

De eerste beslissing viel aan het bord van Paul Koks. Paul experimenteerde met de 

moderne verdediging, maar moest constateren dat hij nog wat meer praktijkervaring nodig 

heeft met deze opening. Een nul was zijn resultaat  Ook Wouter Remmerswaal moest snel 

capituleren. Na een rondje langs de borden constateerde toeschouwer Fred van der Holst 
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dat de simultaangever aan de meeste borden goed tot gewonnen stond. Hij voorspelde 

een monsterscore voor Stefan. 

Jan de Liefde (vader van Michelle) slaagde er als eerste in Stefan door middel van eeuwig 

schaak een halfje af te snoepen. Intussen gaven de stellingen van Hans de Haan en Jacques 

de Wit aanleiding tot grote zorgen. Beide heren stonden twee pionnen achter en ik zag 

geen enkele kans op tegenspel. Voor Willem Hessels en Evert Roeleveld begon ik het ook 

somber in te zien. De stelling van Dick Groenendijk was heel scherp, maar taxeerde ik toch 

als gewonnen voor Stefan. De partij van Ton Bodaan vond ik moeilijk om te beoordelen, 

maar in de loop van de avond kreeg de meester steeds meer grip op de stelling en ik ging 

ervan uit dat Ton onder de druk zou bezwijken. 

Hans de Haan, Evert Roeleveld, Jacques de Wit en Willem Hessels moesten inderdaad 

Stefan feliciteren. Maar Dick Groenendijk en Ton Bodaan slaagden er tot mijn aangename 

verrassing in remise af te dwingen. Heb ik het niet goed gezien of heeft de simultaangever 

suboptimaal gespeeld? Dick en Ton hebben beloofd hun partij in te leveren, zodat 

Stockfish 10 en Deep Bert er even hun deskundig oog over kunnen laten gaan. 

 

                                  Dick en Ton maakten remise 

 

Verder slaagden Michelle de Liefde, Dominique Nierop en Meile Tamminga erin remise te 

spelen. Vooral van Meile vond ik dat verrassend. Het was een eindspel met lichte stukken 

waarin Meile een geïsoleerde dubbelpion had. Ik verbeeld me dat ik een dergelijk eindspel 

bij wijze van spreken met mijn ogen dicht van Magnus Carlsen win. Wellicht heeft Stefan 

geknoeid. Of Meile is een groot eindspelkenner, dat kan natuurlijk ook. 

Om 23.55 uur kwam er een eind aan de simultaan, toen Robert Warmenhoven 

moegestreden het hoofd moest buigen 
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Na afloop bekende Stefan dat hij tegen Michelle de Liefde en Dick Groenendijk verloren 

had gestaan. 

Met zijn resultaat van 14 overwinningen en 6 remises scoorde Stefan 85%. Daar was hij 

tevreden mee, want vorig jaar behaalde hij een score van 77% en verloor hij vier partijen.            

Schaakquiz 
Op maandag 24 augustus verzorgden clubkampioen Ton Bodaan en Melchior Vesters,  

voormalig Haags schaakkampioen en voorzitter van Schaakhuis, een heuse schaakquiz.  Zij 

presenteerden enkele stellingen uit een partij tussen het Nederlandse snelschaaktalent 

Hing Ting Lai en de sterke Franse grootmeester Christian Bauer, gespeeld in de Limburg 

Open op 13 mei 2016. De circa 20 deelnemers, afkomstig van diverse schaakverenigingen 

(HSV,SHTV, Schaakhuis)  hadden de keuze uit drie zetten en zij moesten aangeven welke 

zet zij zouden kiezen en waarom. Ook moesten zij vermelden welke zet vos, egel of uil is. 

Begint het u al te duizelen? Niet nodig. Er komt een apart nieuwsbulletin uit, waarin Ton 

Bodaan de partij zal bespreken en waarin hij zal uitleggen wat de egel-,uil-,vos-methode 

inhoudt. De laatste twee opgaven waren bonusvragen. Na een fout van Hing Ting Lai had 

de grootmeester de partij combinatief kunnen beslissen. Bauer zag de combinatie niet en 

ik betwijfel of een van  de deelnemers haar wel heeft gevonden. In de laatste opgave was 

de dame van Bauer ingesloten en moest hij geforceerd remise maken. Deze opgave was 

iets gemakkelijker. Ik had in ieder de beginzet Lxg3 gevonden. 

 

                                   Hans en Bert hebben er zin in 

Nadat Melchior als een echte schoolmeester de ingeleverde opgaven had nagekeken 

bleken Hans de Haan en Jacques de Wit gedeelde derde te zijn geworden. Voorzitter Hans 

Coenders verraste met een tweede plaats. De overtuigende winnaar was Han Nicolaas. Han 

en Hans mochten een schaakboek uitzoeken, beschikbaar gesteld door Schaakhuis en HSV. 
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Partijen 
Dick Groenendijk slaagde erin simultaangever FM Stefan Bekker remise af te dwingen, in 

een partij waarin hij zelfs gewonnen heeft gestaan. Dick geeft zelf commentaar. Af en toe 

kan Deep Bert het niet laten zich met de analyse te bemoeien. 

 

Stefan Bekker - Dick Groenendijk  

simultaan, 17.08.2020 

 

 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 c5 4.exd5 exd5 5.Pgf3 Lf5 6.Lb5+ Pc6 7.0–0 Ld6 8.dxc5 Lxc5 

9.Pb3 Ld6 10.Te1+ Pge7 11.Lg5 0–0 12.c3 Tc8 13.Pfd4 Le4 14.Dd2 Dc7 15.h3 a6 

16.Lf1 Pxd4 17.Pxd4 Pc6 18.Tad1 Pe5 19.Txe4 

Raadselachtig offer, vermoedelijk iets te veel van het goede. 

 

19… dxe4 20.Pf5 Lc5 21.Lf6?? 

 

Deep Bert: Ziet er heel gevaarlijk uit. De loper kan niet genomen worden, want na 

21…gxf6? Volgt 22.Dh6. Gelet op het zwarte antwoord is de tekstzet echter een blunder. 

 

 

                            Stelling na 21.Lf6?? 

 

21…e3! 

 

Ontneemt de witte dame de mogelijkheid om na gxf6 naar h6 te gaan met 

onontkoombaar mat. 

 

Deep Bert: Stefan bekende na afloop dat hij 21…e3 totaal overzien had. Zwart heeft 

winnend voordeel. 

 

22.Lxe5 exf2+ 23.Kh1 Dxe5 24.Dg5 Tce8? 

 

Veel beter is 24…Df6 25.Dxf6 gxf6. Weliswaar een driedubbelpion, maar dit lijkt het afruilen 

van de dames wel waard te zijn. 
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25.Td5  

 

Wint een stuk, wat de posities min of meer gelijkwaardig maakt. 

 

25…Df6 26.Dxf6 gxf6 27.Txc5 Te5 

 

Een beter alternatief is 27…Te1 28.Pg3 Td8 29.Kh2 Td2 

 

 28.Txe5 fxe5 29.g4 Td8 30.a4 a5 31.b4 axb4 32.cxb4 Td2 33.a5 Ta2 34.Pd6 e4 

35.Pxe4 Ta4 

 

 

                         Stelling na 35...Ta4 

 

 36.Pc5? 

 

Deep Bert: Hier mist Stefan zijn laatste winstkans. Winnend was 36.Pf6+ Kg7 37.Pd5 

 

36…Txb4 37.Kg2 Tb1 38.Kxf2 b6 39.axb6 Txb6 40.Pe4 h6 41.Ke3 

 

½–½ 

 

Ook Ton Bodaan slaagde erin Stefan op remise te houden. Natuurlijk geeft Ton zelf 

commentaar. Deep Bert wist zich lang in te houden, maar bij zet 31 en 32 meende hij zich 

toch met de analyse te moeten bemoeien.  

 

Stefan Bekker – Ton Bodaan 

simultaan, 17.08.2020 

 

 1.c4 Pf6 2.g3 e6 3.Lg2 d5 4.d4 Le7 5.Pf3 0–0 6.0–0 dxc4 7.Dc2 a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 

Lb7 10.Lg5 Pc6?! 10…Pb8-d7 is theorie. 11.Lg5xf6 Pd7xf6 12.Pb1-d2 Ta8-c8 13.Pd2-b3 c7-

c514.d4xc5 Pf6-e4  
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11.Td1 Ta7? 11…Pc6-b4 12.Dc2-c1 Pf6-e4 13.Lg5xe7 Dd8xe7 14.a2-a3 Pb4-d5.Dit idee had 

ik gezien in een partij Timman-Short, maar hier werkt het niet.  

 

12.Pbd2 (Dc2-d2) 12…Da8 (12…a6-a5) 13.Pb3 Pb4 14.Dc1 Te8? (14…h7-h6 15.Lg5xf6 

Le7xf6)  

 

15.a3 Pbd5 16.Pa5 (16.Pf3-e5) 16…h6 17.Lxf6 Lxf6 18.Pxb7? 18.b2-b4! Pd5-b6 

19.Pa5xb7 Da8xb7 20.Pf3-e5 Db7-c8 en de druk wordt opgevoerd. 

 

18…Dxb7 19.e4 (19.Pf3-e5) 19…Pb6 20.Dc2 e5?  

 

Nu de druk van de penning weg lijkt weet zwart een zet te vinden die wit helpt. (20…c7-c6 

21.Ta1-c1 Te8-c8)  

 

21.dxe5 Le7  

 

Nu pas zag ik dat het geplande terug slaan niet kan. (21…Lf6xe5 22.Pf3xe5 Te8xe5 23.Td1-

d8+ Kg8-h7 24.f2-f4 Te5-e7 25.e4-e5+)    

 

22.e6! fxe6 23.e5 Dc8 24.Dg6 c5 25.Lh3 Lf8 26.Td2  

 

(26.Pf3-d2! Op weg naar de zwakke velden f6 en d6. Bijvoorbeeld 26…Ta7-f7 27.Pd2-e4 

Pb6-c4 28.f2-f4 Pc4xb2 29.Pe4-f6+ Tf7xf6 30.e5xf6).  

 

26…Tf7 27.Lg4 Pc4 28.Te2 Tfe7 29.h4 Td8 30.Kg2 Td5 31.Th1? Dc6?  

 

Deep Bert: Na 31…Dc8-e8! zou wit  zijn grote voordeel stukje bij beetje verloren hebben. 

De tekstzet heeft zo zijn bezwaren.   

 

 

                        Stelling na 31...Dc6? 

 

32.De4? Deep Bert: Stefan mist hier een levensgrote kans. Na 32.Lf5 Pxe5 33.Dh7+ Kf7 

34.Le4 Pxf3 35.Lxf3 kan zwart opgeven. 
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32…Dd7 33.Pg5!? hxg5 34.hxg5 g6!! 35.Dxg6+ Lg7 36.f4?  

 

(36.Th1-h6; 36.Th1-h7 Kg8-f8 37.Th7xg7 Te7xg7 38.Dg6-f6+ Dd7-f7 39.Lg4xe6 Df7xf6 

40.g5xf6. Een mooi plaatje: de witte pionnen walsen zwart plat.)  

 

 

                  Stelling na 40.g5xf6 (analyse) 

 

36…Td2!  

 

Eindelijk doet zwart ook mee.  

 

37.Txd2 Dxd2+ (37…Pc4xd2 38.Th1-d1 Dd7-d5+ 39.Kg2-h3 Kg8-h8).  

 

38.Kh3 Pe3 39.Lxe6+ Kf8 40.Kh4 Pg2+?  

 

(40…Dd2-g2! 41.Th1-h3 Dg2xb2 en zwart kan zelfs op winst spelen).  

 

41.Kh5 Pe3 42.Lg4 Dg2 43.Th4 Pf1  

 

Dreigt een leuk stikmatje.  

 

44.Df5+ Kg8 45.Dc8+ Lf8 46.Kg6 Tg7+ 47.Kf6 Tf7+ 48.Kg6 Tg7+ Remise door 

herhaling van zetten. 

 

½-½ 

 


